
  ما أدري أحسن اهللا إليك الّسلسلة هل يف أمل إن شاء اهللا أن خترج كاملة قريبا . السائل :

حة واخلامس من حنن جئنا إىل احلّج من األردن , وقد انتهينا من فهرسة اّلد اخلامس من الّصحي الشيخ :

  الّضعيفة

  ما شاء اهللا السائل :

أي نعم وأيضا من فهرس صفة الّصالة طبعة جديدة فيها بطبيعة احلال زوائد وتنقيحات ومقّدمات فيها  الشيخ :

معاجلة بعض الّنقاط وخباّصة أنّنا وقفنا أخريا على رسالة ألحد من ينتمي إىل بعض الفرق القائمة اليوم املخالفة 

, حيث يف هذه الّرسالة حبث خاّص يف الطّعن يف أحاديث رفع اليدين عند الرّكوع والرّفع منه بل بصورة  للّسّنة

عاّمة والوضع أيضا لليد اليمىن على اليسرى يف الّصالة بصورة عاّمة مع أّن األحاديث الواردة يف رفع اليدين 

فهو أّلف رسالة ليبطل ذلك وليؤيّد مذهبه القائل  متواترة , وأحاديث وضع اليدين على الّصدر قريب من الّتواتر ,

بأّن رفع اليدين ووضعهما على الّصدر مبطل للّصالة وكان معاجلته للموضوع بطريقة عجيبة جّدا , يتظاهر بأنّه 

يعرف علم احلديث ومصطلح احلديث ولكّنه لشّدة جهله أستجيز لنفسي أن أقول إنّه أجهل من أيب جهل بعلم 

( رأيت ال واحد يكفيكم على ذلك لقد جاء إىل حديث يف الّصحيحني حديث ابن عمر قال احلديث , ومث

و إذا رفع  - وعليكم السالم ورحمة اهللا  -رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم يرفع يديه إذا افتتح الّصالة 

لّذهيب يف ميزان قال هذا حديث موضوع ملاذا ؟ قال يف إسناده الّزهري , قال احلافظ ا رأسه من الرّكوع )

االعتدال كان يدّلس , كان يدّلس واملدّلس هو هذا الكاتب املؤّلف وذلك واضح جّدا ألّن الّذهّيب اّلذي نقل عنه 

ّمث ال يأيت مبا  (( فويل للمصّلين ))هذه العبارة نقلها مبتورة فمثله كمثل من ينهى الّناس عن الّصالة بقوله تعاىل 

ا نسبه إىل احلافظ الّذهّيب ألّن الّذهّيب رمحه اهللا قال بيانا للواقع اّلذي يدركه هو بعدها هكذا فعل الّرجل فيم

وأمثاله من احلّفاظ قال كان يدّلس نادرا فبرت كلمة نادر ليضّلل قرّاءه بأنّه هذا الّزهري الذي احلديث يدور عليه يف 

فإنّه ال حيتّج به فال خيفى على طّالب العلم زعمه كان يدّلس ومعروف عند  احملّدثني أّن من من عادته الّتدليس 

أّن املدّلسني عند العلماء علماء احلديث كافّة وعند احلافظ بن حجر خباّصة مراتب ودرجات فقول الّذهّيب كان 

يدّلس نادرا معناه هو املرتبة األوىل أنّه حيتّج به إمجاعا لكن أعجب من ذلك , أنّه جتاهل هذا الكاتب تصريح 

لّذهّيب بقوله حّدثين سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه فلو كان مدّلسا كبقّية و أمثاله ممّن ال حيتّج بعنعنته اإلمام ا

اتّفاقا فيجوز أن حيتّج به ألنّه صرّح بالّتحديث كتم هذا , وبرت ذاك وهكذا ينشرون ضالهلم , فوجدت نفسي 

  جلديدة .مضطرّا إىل أن أرّد على هذا يف املقّدمة يف الطّبعة ا

يف طلب أحسن اهللا إليك ومتعنا حبياتك , يعين يعرف القاصي و الّداين أحسن اهللا إليك خدمتكم  السائل :



  للّسّنة الّنبويّة .

  اهللا يبارك فيك , تفّضلوا . الشيخ :

ا جرائد مثل بالعافية يا شيخ , واليوم يا شيخنا تكّلمت الّرويبضة وهومجت الّسّنة الّنبويّة , و فتحت هل السائل :

خضراء الّدمن هذه الّشرق األوسط واملسلمون وغريها و يتصّدر للمسألة بعض املعّممني , وعلمتم وعلم الّناس  

كّلهم أن تعقد ندوة بعنوان تنقية الّسّنة الّنبويّة من األحاديث الّصحيحة و أنت فارس امليدان يا شيخنا , فهل 

  ؟ نطمع أن خيرج حبث مستقّل حول هذا املوضوع

  ذلك بال شّك من واجيب إذا كنت عند حسن ظّنكم يب . الشيخ :

  اهللا يعّزك , اهللا حيفظك . السائل :

لكن املشكلة يف هذا الوقت عندي اّلذي يتطّلب مّين القيام ذا الواجب أّن كثريا من كتيب اآلن حتت  الشيخ :

حيح جتارب وحنو ذلك وهلذا ال ميكنين بأّي الطّبع فبعضها حيتاج إىل مقّدمات , وبعضها حيتاج إىل فهارس وتص

حال من األحوال الّتوّجه إىل حتقيق هذا الواجب اّلذي أشعر به بقدر ما عندي من علم , وال يكّلف اهللا نفسا 

إّال وسعها , مع ذلك مع ضيق هذا الوقت فأنا اغتمنت فرصا عديدة يف الّرّد على الّرجل يف مناسبات اهتبلها , 

الة قد تعّرضت له يف املقّدمة , كنت قدميا نقلت عن كتاب له , مقالة أو قسما منها مبناسبة الرّّد فمثال صفة الصّ 

على املقّلدين , يقول هو بأنّه كان عقد مؤمتر يف أمريكا مجع مجاعة من املستشرقني وجرى حديث حول املسلمني 

 إىل أّي إسالم يدعون آاإلسالم الّسّين أم والّدعاة منهم فأوردوا بطبيعة احلال اعرتاضات أّن هؤالء املسلمني

اإلسالم الّشيعّي أم الزّيدّي , ّمث اإلسالم احلنفّي وإال املالكي ؟ وإال الّشافعي ؟ وإال احلنبلّي ؟ وختم هو املقال 

أنا كنت نقلت عنه هذه الكلمة واآلن بعدما  " لكن الّدعاة اإلسالمّيني أنفسهم يف حرية "بكلمة حّق قال 

ف الغطاء , وتبّينت حقيقة الّرجل , ومن قبل كّنا تعلمون خّرجت كتابه ووضعت له تلك املقّدمة فكشف انكش

يومئذ عن خطّته يف نقده لألحاديث تصحيحا و تضعيفا , لكن ما كانت هذه املعامل واضحة كما فعل اآلن يف 

  الكتاب األخري .

  أي نعم . السائل :

ا ألتقي معه يف اجلامعة اإلسالمّية يف ومع ذلك فأنا رددت عليه بق الشيخ :
ّ
در ما ساعدين الوقت , وكنت مل

الس األعلى كّنا نلتقي معه يف بعض الّسنوات , فبّلغته اعرتاضي عليه مباشرة ومن متام احنرافه أنّه اآلن يطبع فقه 

  الّسرية دون املقّدمة .

  أي نعم . السائل :



  ورأيتم ذلك رّمبا ؟ الشيخ :

  ى .بل السائل :

" ويبدو أّن فأنا كتبت تعليقا على املقّدمة , اّليت ذكرت فيها كالمه الّسابق فقلت يف مطلع الكلمة  الشيخ :

ومشيت حنو صفحة ونصف باخلّط احلرف الّصغري هذا , كذلك  الّشيخ الغزايل هو من أولئك الّدعاة احليارى "

ضا اآلن حديثا عند حديث فقع موسى عليه الّسالم رددت عليه أظّن يف الّتعليق على خمتصر مسلم فهو يطبع أي

لعني ملك املوت , وهكذا أهتبلها فرصة أّما أن أتوّجه أدرس الكتاب وأنقده بكّل مجلة له فهذا مع األسف اآلن 

وقيت ال يساعدين ألّن املطابع تتعّطل والّناشرون أيضا يعرتضون وهلم احلّق يف ذلك , فادع اهللا يل أن ميّكنين من 

  قيام مبا جيب علّي إن شاء اهللا .ال

  الّلهّم يثّقل بذلكم موازين حسناتكم . السائل :

  الّلهّم آمني . الشيخ :

ما رأيك فيمن يقول يا شيخ بأّن منهج اّلذي حيدث اآلن وهو إفراد كتب الّسّنة بصحيح و ضعيف  السائل :

  د ؟يذهب امللكة العلمّية عند طلبة العلم يف البحث و دراسة األساني

  هذا أخي مسعناه هذا االعرتاض . الشيخ :

  نعم . السائل :

هذا االعرتاض يكون سليما فيما لو قضي على األصول أما و األصول حمفوظة واحلمد هللا , مثّ  الشيخ :

االختصار يقّرب البعيد إىل مجاهري الّناس فهذا يف احلقيقة حيّقق مصلحتني , مصلحة لعاّمة الّناس وهو االختصار 

واملصلحة األوىل واألخرى هي أن تبقى كتب الّسّنة كما هي ليتداوهلا العلماء وطّالب العلم ويتدارسوا أسانيدها , 

, لكن هؤالء اّلذين يستفيدون من أسانيد الكتب الّسّتة فضال عن غريها ما نسبتهم بالّنسبة للمسلمني قاطبة , 

غ لنا شرعا أن ال نسّهل لعاّمة املسلمني الوصول إىل معرفة قّل من جّل يعين يف املليون واحد أو اثنني فهذا يسوّ 

الّصحيح من سّنة الّرسول صّلى اهللا عليه وسّلم ال. ولذلك حينما بدأت منذ حوايل أربعني سنة مبشروع اّلذي 

مبّينا  مسّيته تقريب الّسّنة بني يدي األّمة , وبدأت بسنن أيب داود دار املوضوع يف ذهين هل أحّقق الّسنن وأنشره

الّصحيح من الّضعيف , أم أفصل الّصحيح عن الّضعيف , فتغّلب علّي الرأي الثّاين ملا ذكرته آنفا أّن هذا أنفع 

لعاّمة املسلمني , مع ذلك راعيت حّىت يف هذا املشروع الّناحية األوىل فقد جعلت منت احلديث يف األعلى ويف 

وبّينت ما يصّح منه وما ال يصّح , فحينئذ إذا جعلت الكتاب األسفل سند احلديث وناقشته وتكّلمت عن رجاله 

إىل قسمني صحيح أيب داود و فيه األسانيد و املتون , وضعيف أيب داود و فيه األسانيد و املتون , فأّي ضري يف 



  ذلك ؟

  أحسن اهللا إليك . السائل :

  اهللا يبارك فيك . الشيخ :

  أستاذنا يف نفس املوضوع .. السائل :

الوقت للضيوف فأرجوكم هذا املوعد هلم خمصوص فاذا ما بقي عندهم أسئلة  ...يلى : لو مسحتم خل أبو ل

  . ...واحد 

  ما مدى هذا احلديث من الّصّحة ؟ ( ما من آية إالّ ولها ظهر وبطن )شيخنا فيه حديث  السائل :

  , لكّين ال أقطع ذا .اآلن ال أستحضره ولو كان جيوز يل احلكم بالّظّن لقلت إنّه ضعيف  الشيخ :

  . (( هو األّول واآلخر والظّاهر والباطن ))هذا احلديث ذكره بن كثري يف تفسريه على قوله تعاىل  السائل :

  معليش هذا ال يصّححه و ال يضّعفه . الشيخ :

  نعم فقط هذا للّتذكري . السائل :

وتعبانة ما تساعدين على أن أقطع باجلواب و إالّ ال , هو خمرّج عندي لكن اآلن الّذاكرة كليلة وعّيانة  الشيخ :

هو خمرّج عندي وكون احلافظ ابن كثري ذكره فال خيفى على اجلميع أنّه ال يعين أنّه صحيح , وال يعين أنّه ضعيف 

, وإّمنا إن كان ذكره بالّسند فالعمدة يف ذلك على الّسند , وإن كان عّلقه بدون سند ومع ذلك املفروض أن 

يحا حينما يكون ذكره إيّاه معّلقا دون إسناد ولكن أيضا هذه ليست قاعدة مطّردة , وجلهل بعض يكون صح

املعاصرين اليوم ممّن تعّدوا على علم احلديث كصابونّيكم حينما اختصر تفسري بن كثري , وضع تلك املقّدمة اّليت 

و يف الواقع حسب ما دّل عليه آثاره وقدميا قيل تدّل على شيئني اثنني , األّول أنّه حشر نفسه يف زمرة احملّدثني وه

هو ليس من زمرة احملّدثني و ال املفّسرين و ال الفقهاء , مع  " هذه آثارنا تدّل علينا فانظروا بعدنا إىل اآلثار "

 ذلك ففي هذه املقّدمة حشر نفسه يف زمرة احملّدثني زعم بأنّه اقتصر يف خمتصره على األحاديث الّصحيحة , وإذا

ما رجعت إىل خمتصره وجدت فيه أحاديث ضعيفة وبعضها موضوعة , وعذر ابن كثري كعذر كثري من أهل 

احلديث حينما يذكرون احلديث بالّسند واحلالة هذه تكون ذّمتهم بريئة ألّم حييلون القارئ على الّسند , أّما هو 

أوهم الّناس إّن هذا احلديث صحيح , مثّ إذا فحذف الّسند وذكر املنت فهنا يقال الّضرر واضح , حذف الّسند و 

قال ابن كثري يف األعلى رواه أبو داود والّنسائّي و و إىل آخره وبن جرير حيذف العزو املوجود يف األصل و يضعه 

" تغيري شكل من يف الّتعليق يوهم القرّاء أّن هذا الّتخريج من خترجيه وما هو الواقع إّال كما نقول حنن يف الّشام 

فهذا الّرجل  ( المتّشبع بما لم يعط كالبس ثوبي زور )فهو يصدق عليه مع األسف الّشديد  أجل األكل "



اختصر ابن كثري , حذف األسانيد لكّنه ال يستطيع أن يعطي خالصة هذه األسانيد ألنّه ال عهد عنده و ال 

أو يضّعف , لكن أنا بالّرغم أّنين لست  جتربة عنده ذا العلم و ال هو معروف يف أّي اثر من كتبه بأنّه يصّحح

" حّب صوفّيا لكن ما نكّفرهم وقد نضّللهم يف بعض املسائل لكن هلم بعض احلكم أنا قد أعجب ا منها 

فهذا أحّب أن يظهر أمام الّناس بأنّه مفّسر وحمّدث واختصر كتاب ابن كثري و البّد أنتم  الّظهور يقطع الّظهور "

نّه حّىت االختصار للّتفسري ما كان موفّقا لذلك ألنّه حيتاج إىل عامل يكون يف مرتبة األصل أهل العلم تعرفون أ

  علما وهو ابن كثري أو قريبا منه , أّما يف احلديث فهو ليس يف العري و ال يف الّنفري كما يقولون .

  ويف العقيدة يا شيخ . السائل :

  . ...نعم , آه  الشيخ :

  يكتب مقاال أنّه ال جيوز الّسؤال على اهللا بأين ؟يف العقيدة ,  السائل :

  اهللا أكرب ! اهللا أكرب ! الشيخ :

  أي نعم . السائل :

  هذا دليل على أنّه مفلس يف علم احلديث الشيخ :

ويف الفقه يا شيخ لنا زميل تتّبع الّرجل فيما سطا على ابن كثري فيه فوجد الّرجل من احلنفّية املتعّصبة  السائل :

  الم ابن كثري اّلذي كما تعلمون يذهب فيه إىل مذهب الشافعي .حذف ك

  أي نعم . الشيخ :

  . ...فالّرجل مجع اخلّس من كّل  السائل :

  اهللا أكرب, من كّل نوع . الشيخ :

  السائل  : من كّل نوع .

  اهللا املستعان . الشيخ :

  سائل آخر : يف كتاب عّلق عليه األخ الدّكتور القحطاين .

  ارفع صوتك من فضلك .  الشيخ :

يف كتاب للرباري يف الّسّنة عّلق عليه الدّكتور القحطاين ذكر فيه عذبة الّلسان , ورأيته يف شرح أصول  السائل :

اعتقاد أهل الّسّنة لاللكائي , وأيضا يف رسالة أفردت لكن ما وجدت هلا أثر مرفوع صحيح إىل الّرسول صّلى اهللا 

  لّلسان .عليه وسّلم مسألة عذبة ا

  ما فهمتك . الشيخ :



  يذكرون يف االعتقاد بامليزان . السائل :

  آه . الشيخ :

  نعم , ويذكرون معه العذبة ويقولون هذا ميزان له عذبة لسان . السائل :

  له لسان ؟ الشيخ :

ري , ما نعم , فما وجدت هلذا أثر إّال يف شرح أصول اعتقاد أهل الّسّنة لاللكائي عن احلسن البص السائل :

  وجدت شيئا مرفوعا .

أنا ال أعلم هذا يف الّسّنة إطالقا ولعّلكم تعلمون أّن احلسن البصري لو روى حديثا بالّسند الّصحيح إليه  الشيخ :

أعين احلسن البصري قال قال رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم ال يكون هذا احلديث حّجة فكيف إذا كان موقوفا 

ك و ال تعتقدّن شيئا يتعّلق بأمر غيّيب إّال حبديث صحيح واحلمد هللا يف هذا القدر من عليه ولذلك فال يهمنّ 

اإلميان كفاية وال يشرتط يف الغيبّيات ما يقال من شرطّية الّتواتر فمجّرد أن يكون احلديث صحيحا ال نفّرق بني 

به و إن مل جتد فنصف العلم  حكم وعقيدة كّل جاءنا عن الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم صحيحا فوجب اإلميان

  ال أدري و أنا ال أدري .

  أحسنت  السائل :

  أي نعم الشيخ :

  واهللا يا شيخ حنن نطمع أن جنلس معك . السائل :

  اهللا جيزيكم خري . الشيخ :

  وقتك مثني وحنن أثقلنا عليك السائل :

  بارك اهللا فيكم الشيخ :

  م من ناحية الّسفر .فال ندري طال عمرك بعد احلّج برناجمك السائل :

واهللا يف نّييت أن أتأّخر بعد اليوم الرّابع من العيد حنو أربعة أو مخسة أيّام , طبعا أقضيها ما بني ابنّيت  الشيخ :

  إحدامها كما تعلمون هنا يف مّكة و األخرى يف جّدة فلعّلي ألقاكم إن شاء اهللا مرّة أخرى.

  إن شاء اهللا السائل :

  يد القحطاّين صاحب الوالء و الرباء .سائل آخر : حممد سع

  أهال و مرحبا بك . الشيخ :

  الّشيخ عبد اهللا اجلالّيل من القصيم يا شيخ . السائل :



  نعرفه من قدمي سافرنا معه بعض األسفار أي نعم , وأهال بكم مجيعا الشيخ :

  اهللا يبارك فيك الّسالم عليكم يا شيخ , ونعتذر يا شيخ  السائل :

  عليكم الّسالم ورمحة اهللا وبركاته , عفوا  و الشيخ :

كيف يعين اجتناب هذا حيث حيصل ارتباك لبعض الّناس خاّصة اّلذي ...تعليقك على كتاب األلوسي  الشيخ :

  يطّلع على هذه العلوم , إذا مسع رأي بعض الّناس هنا .

  ذا ؟مل يصري ارتباك , وأنا أمّيز الّصحيح من الّضعيف أّي شيء يف ه الشيخ :

  . ...حملّل الثّقة  السائل :

لو قّدم إّيل كتاب يف علم الفلك , يف علم اجلغرافيا , وفيه األحاديث الّصحيحة و الّضعيفة و إىل آخره  الشيخ :

  فخدمت هذا الكتاب من الّناحية احلديثّية أّي شبهة يف هذا ؟

اإلسالمّية فقلت له هذا خطأ بّني , ولكّنه يظّن ال شبهة , لكين أنا حّدثننا بعض املدّرسني يف اجلامعة  السائل :

  مثل ظّننا مع أنّه اطّلع على هذه العلوم حسب ..

  إيش هو اخلطأ يا أخي ؟ الشيخ :

  يعين اعتقادهم يف هذا الّشيء البد .. السائل :

  خّليك صريح يا أخي , ما هو اخلطأ ؟ الشيخ :

  ..هذا اّلذي يقولونه مثال أّن األرض مثال  السائل :

ساحمك اهللا يبدو أّنك خمطئ وتشعر بنفسك أّنك خمطئ ولذلك فما عندك اجلرأة لتفصح عّما تعتقد ,  الشيخ :

  وإن كان هذا اخلطأ هو منسوبا إليك أو إىل غريك , إيش هو الرّأي هذا اخلطأ ؟

  إّن األرض مثال ثابتة . السائل :

  األرض ثابتة ؟ أنت تعتقد أّن األرض ثابتة ؟ الشيخ :

  ما أعتقد . لسائل :ا

  فإذن ؟ الشيخ :

ال , أنا ما أقول عن نفسي فقط أقول بالّنسبة للذين يلتزمون بوجود هذا فإذا اصطدموا ذا إذا مسعوا  السائل :

  من فالن وفالن ..

ا تقول ذا اسم إشارة يعود إىل ماذا ؟ الشيخ :
ّ
  يا أخي بارك اهللا فيك , خّليك فصيحا لكي نعرف مل

  إىل من يقول ذا الكالم . السائل :



  وهو ؟ الشيخ :

  ما هو احد معّني فقط ألّن هذا يقول به جمموعة من الّناس . السائل :

  وهو؟ ما هو القول املقول ؟ الشيخ :

  أّن األرض مثال ثابتة , أو مثال اجلرم الكوين .. السائل :

  مك حوله و أنا خّرجت أحاديثه ماذا يقول ؟الكتاب ماذا يقول , الكتاب اليت أنت تدندن اآلن يف كال الشيخ :

  أنا ما اطّلعت عليه . السائل :

  ساحمك اهللا , إذن تتكّلم بغري علم . الشيخ :

ال أنا أسألك عن هؤالء اّلذين يقولون هذا الكالم .. أو أنّه خطأ علمّي وأّن هذا شيء بّني مثل قوهلم  السائل :

  األرض ثابتة أو كذا أو كذا .

  ت ال تدري ما يف الكتاب ملاذا تتكّلم بغري علم ؟أن الشيخ :

  أنا أسألك عن شيء مسعته . السائل :

  ما هو الّشيء اّلذي مسعته ؟ الشيخ :

  قوهلم األرض ثابتة مثال أو أن اهليئة .. السائل :

  يا مجاعة أنتم تقولون األرض ثابتة ما املؤّلف يقول األرض ثابتة . الشيخ :

  .. هذا هو اّلذي السائل :

أهل الّسّنة ما هكذا , أهل الّسّنة يكونون صرحيني يف القول , انتم تقولون بأّن األرض ثابتة , وماهي  الشيخ :

  مؤاخذتك يل بأّين خّرجت هذا الكتاب .

أنا ما آخذتك أنا أقول أّن هذا الكتاب ما وصل إّيل فاطلعت عليه  , حاولت أحبث عنه لكن ما  السائل :

هذا اخلطأ العلمّي اّلذي يقول مثال األرض ثابتة أنا أعتربه خطأ علمّي زين كيف نوعي هؤالء وجدته , أنا أقول 

  الّناس .

ما هو هذا الكالم أنت يا شيخ اهللا يهديك , أنت بدأت الكالم هذا كتاب كيف ختّرجه وتبّني أحاديثه  الشيخ :

  صلنا إىل هذه الّنقطة , أنت ما أثرا .إىل آخره وبعدين تسلسلت معي يف الكالم و تسلسلت معك أيضا حّىت و 

  طّيب وصلنا للّنقطة . السائل :

  ماذا تعتقد األرض ثابتة وإال متحرّكة ؟ الشيخ :

  متحرّكة . السائل :



  طّيب أشعها بني الّناس . الشيخ :

  هذا هو ؟ السائل :

  هذا هو . الشيخ :

  . ...كتابك ما وصل لنا مثال رأيك يف   السائل :

  ا لست ناشرا , الكتاب اطلبوه من الّناشر .أن الشيخ :

  يا شيخ بالّنسبة لرفع اليدين يف الوتر هل ثبت شيء عن الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم ؟ السائل :

  أبو ليلى : يا إخوان تسمحون الّشيخ يريد يسرتيح

  سّنة و غري سّنة ألّنك تسأل سؤاال معّما طّيب األّول ما كان واضحا  الشيخ :

  . ...وبعدين أنا قلت  ئل :السا

طّيب بعدين قلت , رفع اليدين يف القنوت سّنة ثابتة عن الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم يف قنوت الّنازلة و  الشيخ :

  ثابتة عن بعض الّصحابة يف قنوت الوتر كعمر وكابن مسعود , أخذت جوابك ؟

  جزاك اهللا خريا. السائل :

  ك يف الّدم , عندك رجل .هذا طبعا اختبار لشحّ  السائل :

  إيش قال ؟ الشيخ :

  أبو ليلى : اختبار لشّحتك ..

  يف الّدّم . السائل :

  أبو ليلى : ماذا تعين ؟

  الشيخ يقول أنّه شحيح يف الّدم . السائل :

  إيش يقول؟ الشيخ :

  أبو ليلى : الشيخ يقول أنّه شحيح يف الّدّم .

  فهنا مسألة . السائل :

  لّنسك .ال تفسد ا الشيخ :

عندك رجل نام وهو حيتاج على أن يغّطي رأسه يف الّنوم فنام أثناء احرامه وهو مغّطي رأسه جاهال  السائل :

  باحلكم ألّن الّنور كان يضايقه .

فهمت اآلن شحيح بالّدّم يعين هؤالء كرماء كل ما واحد أخطأ يف منسك من املناسك يقولون له عليك  الشيخ :



  ذه الّدماء أي نعم ليس عليه شيء .دّم أّما أنا فشحيح 

  ليس عليه شيء ؟ السائل :

  ليس عليه شيء . الشيخ :

  كونه جاهال .  السائل :

  (( ربّنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) الشيخ :

  اهللا يعطيك العافية السائل :

  أبو ليلى : يا شيخنا األخ من طرف الشيخ مقبل بن هادي الوادعّي .

  مرحبا , كيف حالك ؟ أهال الشيخ :

  اهللا يبارك فيك السائل :

  طيب .كيف الّشيخ ؟ الشيخ :

  خبري كما حتّبون . السائل :

  كيف من حوله طّيبني ؟  الشيخ :

  خبري احلمد هللا . كيف يا شيخ تصلكم أخبار الشيخ مقبل ؟ السائل :

مبّشرة وطّيبة , واهللا ناصر دينه يف كّل مكان  أي و البّد , واحلمد هللا تأتينا وهي أخبار ...ال اله اال اهللا  الشيخ :

  إن شاء اهللا .

ولكن قصده حسن يا شيخ , هو يرى أّن الّشباب دخلوها بكثرة , وإذا نظر الّرجل إىل بعض  ... السائل :

 األوضاع مثل ما كان يف سوريا يا شيخ , كان أهل الّسّنة يرغبون عن العسكريّة مع ما فيها من بالء فلّما عزفوا

  دخلوا العلويّون وحصل ما حصل فهو هذا قصده يا شيخ , أن يعمرها الّشباب فهل ترون يعين حرج يا شيخ ؟

  فهل أرى حرجا يف ؟ الشيخ :

  يف دخوهلا مع وجود العزف والّتحّية وهو ميقت هذا . السائل :

  هل بإمكام أن ال يدخلوا ؟ إن كان بإمكام أن ال يدخلوا فال . الشيخ :

  بإمكام . : السائل

أي ال جيوز أن يدخلوا ألّن درء املفسدة قبل جلب املصلحة , درء املفسدة قبل جلب املصلحة وبعدين   الشيخ :

كثري من الّناس يعّرضون أنفسهم للبالء بقصد دفع البالء وإذا م ينصّب عليهم البالء قبل غريهم ألّم ال 

فيه و أنا أعرف شابّا يف دمشق كانت احلكومة وأنتم تعرفون يصربون على دفع البالء اّلذي من اجله دخلوا 



وضعها أعلنت بأّا تريد شبابا مبواصفات معّينة إلرساهلم إىل روسيا من أجل أن يتمرّنوا على بعض األسلحة 

بل احلربّية احلديثة وجاءين أحدهم من إخواننا الّسلفّيني يستشريين فنصحته أن ال يفعل ولكّنه ركب رأسه و ما ق

فكما قلت  - يضحك- على املظهر  ...حنن نسرت على الناس اهللا يهديك حنول  ...نصيحيت مث انطلق األرض 

آنفا ركب رأسه وما أطاع نصيحيت و ذهب إىل روسيا وكما هي طبيعة الّنظام العسكري مشخ بأنفه وصار ضابط 

لّشريعة اّليت تفّقه فيها صار اإلمساعيلي وما أدري إيش وأرسلوه رئيسا على بعض الفرق صار الّرجل برييد يطّبق ا

والّنصريي اىل آخرخ ال يعبأ به فلما كشفوا  عنه أخذوا يضايقونه ويضايقونه واّموه يف دينه , يف خلقه صاروا كّل 

يوم جييبوه من مسافة مائيت كيلو ما أدري كم إىل دمشق حبكم احملاكمة إيش احملاكمة اّم بالّلواط ولكن أصابه 

دم والت حني مندم ّمث مل يستطع أن يتخّلص من املصيبة اّليت أتاها بنفسه إالّ بالفرار , فأنا ال أنصح ملسلم أن النّ 

(( يا أيّها اّلذين آمنوا عليكم يتقّوى يف ظّنه بأنّه يستطيع أن يصلح ما أفسد الّناس وكما قال تعاىل إيش اآلية 

استطاع اإلنسان اإلصالح دون أن يعّرض نفسه للبالء فليفعل  فإذا أنفسكم ال يضرّكم من ضّل إذا اهتديتم ))

( أال وهذا مأخوذ من قوله عليه الّسالم  " ابعد عن الّشّر وغّن له "وهذا واجبه وإالّ فكما يقولون عندنا يف الّشام 

هذا  و إّن لكّل ملك حمى أال و إّن حمى اهللا محارمه أال ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه )

  واب ما سألت , وشكرا .ج

  أبو ليلى : تفضل شيخنا .


